Usnesení z V. zasedání Zastupitelstva města ze dne 5. září 2016
ZM projednalo a schvaluje:
 v souladu § 85 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízení) v platném znění Smlouvu o
úvěru mezi městem Rotava, IČ: 002 59 551 se sídlem Rotava, Sídliště 721, PSČ 357 01 a
Dobrovolným svazkem měst a obcí Kraslicka, IČ: 648 44 056 se sídlem Kraslice, náměstí 28. října
1438, PSČ 358 01 (dále jen „Svazek“) v navrženém znění.
 na základě předložené důvodové zprávy a v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje části pozemku parc. č.
1611/356 k. ú. Rotava o výměře cca 898 m2 (přesná výměra bude zaměřena GP).
 na základě předložené důvodové zprávy a v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje části pozemku parc. č. 858/1
k. ú. Rotava o výměře cca 110 m2 (přesná výměra bude zaměřena GP).
 na základě předložené důvodové zprávy a v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje části pozemku parc. č. 345/1
k. ú. Rotava o výměře cca 858 m2 (přesná výměra bude zaměřena GP).
 rozpočtové opatření č. 31/2016 – příjem neinvestiční dotace od Úřadu práce ČR na pozici
asistenta presence kriminality takto:
- příjmy rozpočtu se navyšují o 60.000,- Kč – přijaté transfery,
- výdaje rozpočtu se navyšují o 60.000,- Kč – platy a odvody (dotační).
 rozpočtové opatření č. 32/2016 – příjem příspěvku od obce Přebuz na zabezpečení požární
ochrany takto:
- příjmy rozpočtu se navyšují o 10.000,- Kč – přijaté transfery
 rozpočtové opatření č. 33/2016 – příjem neinvestiční dotace od Karlovarského kraje (věcné
vybavení SDH) takto:
- příjmy rozpočtu se navyšují o 118.400,- Kč – přijaté transfery,
- výdaje rozpočtu se navyšují o 118.400,- Kč – účelové výdaje (dotační), úprava rozpisu
rozpočtu SDH.
 rozpočtové opatření č. 34/2016 – příjem neinvestiční dotace od Karlovarského kraje na likvidaci
invazních druhů rostlin takto:
- příjmy rozpočtu se navyšují o 1.775,- Kč – přijaté transfery,
- výdaje rozpočtu se navyšují o 1.775,- Kč – účelové výdaje (dotační), úprava rozpisu rozpočtu
města na spoluúčast města.
 rozpočtové opatření č. 35/2016 – úprava rozpočtu Sociálního fondu takto:
- výdaje rozpočtu se navyšují o 18.000,- Kč.
 rozpočtové opatření č. 36/2016 – úprava rozpočtu v rámci krizového řízení takto:
- příjmy rozpočtu se navyšují o 6.455,- Kč – nedaňové příjmy,
- výdaje rozpočtu se navyšují o 6.455,- Kč – čerpání rezervy na krizové stavy, úprava rozpisu
rozpočtu.
 rozpočtové opatření č. 37/2016 – úprava rozpočtu bytového hospodářství takto:
- příjmy rozpočtu se navyšují o 200.000,- Kč – nedaňové příjmy,
- výdaje rozpočtu se navyšují o 200.000,- Kč – investiční akce: odkup bytů.






















odkoupení bytové jednotky č. 14 na adrese Rotava, Sídliště 607 za cenu 80.000 Kč a pověřuje
starostku po konzultaci s AK podpisem smlouvy.
poskytnutí zálohy Společenství vlastníků Sídliště 606,607 ve výši kupní ceny bytové jednotky č. 14
na adrese Rotava, Sídliště 607 za cenu 80.000 Kč a pověřuje starostku po konzultaci s AK
podpisem smlouvy.
rozpočtové opatření č. 38/2016 – doplnění investičních akcí dle předloženého návrhu takto:
- výdaje rozpočtu se navyšují o 90.000,- Kč – investiční akce.
rozpočtové opatření č. 39/2016 – prodloužení stavebního povolení k akci Inženýrské sítě a
komunikace pro 12 RD, lokalita u školy takto:
- výdaje rozpočtu se navyšují o 1.000,- Kč – investiční akce.
ukončení a vyřazení těchto nedokončených investičních akcí z majetku města:
- Osvětlení fotbalového hřiště;
- Městské centrum Rotava STAVBA I;
- Městské centrum Rotava STAVBA II.
rozpočtové opatření č. 40/2016 – náhrady za přeložky el. vedení dle předloženého návrhu takto:
- výdaje rozpočtu se navyšují o 61.250,- Kč – investiční akce.
rozpočtové opatření č. 41/2016 – úprava rozpisu rozpočtu v rámci bezpečnosti a veřejného
pořádku dle předloženého návrhu.
rozpočtové opatření č. 42/2016 – úprava rozpisu rozpočtu v rámci investičních akcí dle
předloženého návrhu.
na základě předložené důvodové zprávy účast v programu a podání žádosti o dotaci v rámci výzvy
IROP č. 35 „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality“ a dále schvaluje uzavření smlouvy na
zpracování žádosti o dotaci a vypracování studie proveditelnosti (včetně všech povinných příloh)
pro výzvu IROP č. 35 „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality“ se společností ABRI s.r.o.,
se sídlem Ondříčkova 537, 356 01 Sokolov, IČO: 616 79 763 a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
rozpočtové opatření č. 43/2016 – vyčlenění prostředků na sociální bydlení takto:
- výdaje rozpočtu se navyšují o 191.000,- Kč – investiční akce.
na základě předložené důvodové zprávy příspěvek města Rotava pro Spolek za zachování hutě v
Šindelové na rok 2016 ve výši 30.000,- Kč.
rozpočtové opatření č. 44/2016 – příspěvek DSMOK pro Spolek za zachování hutě v Šindelové
takto:
- výdaje rozpočtu se navyšují o 30.000,- Kč – příspěvky organizacím.
na základě předložené důvodové podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 28 vyhlášené
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na podporu z Integrovaného regionálního operačního
programu “Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.” a dále schvaluje
uzavření smlouvy se společností Equica a.s. na zabezpečení potřebných podkladů ke zpracování
žádosti a studie proveditelnosti včetně dalších povinných příloh.
rozpočtové opatření č. 45/2016 – zapojení prostředků v rámci výzvy č. 28 na podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu dle důvodové zprávy takto:
- výdaje rozpočtu se navyšují o 181.500,- Kč – investiční akce.








výběr projekční a inženýrské kanceláře k realizaci veřejné zakázky „Urbanistická studie pro
výstavbu 5 RD, lokalita Příbramská“ na základě výsledků výběrového řízení a odkládá uzavření
smlouvy na dobu po projednání ve stavební komisi a s vlastníky sousedních pozemků.
rozpočtové opatření č. 46/2016 – zapojení prostředků investiční akce parkoviště za kavárnou:
- výdaje rozpočtu se navyšují o 83.000,- Kč
rozpočtové opatření č. 47/2016 – výdaje rozpočtu se navyšují o 34.000,- Kč investiční akce
“Pořízení zástavbové studie Příbramská ulice”.
na základě předložené důvodové zprávy a pověřuje OSMIS Městského úřadu Rotava vypsáním
veřejné zakázky na akci „Stavební úpravy krčku MŠ“.
rozpočtové opatření č. 48/2016 – odkup pozemku pod místní komunikací od Lesů ČR dle
předloženého návrhu takto:
- výdaje rozpočtu se navyšují o 261.300,- Kč – investiční akce.

ZM projednalo a souhlasí:
 na základě předložené důvodové zprávy s podáním výpovědi ze smlouvy na údržbu veřejného
osvětlení ze dne 12.12.1999 uzavřené s firmou Werner Hüttner, Limnická 1235, 362 22 Nejdek, IČ
42850550 ke dni 31.12.2016 a zároveň pověřuje p. Dagmar Čáslavovou, referenta dotací
Městského úřadu Rotava vypsáním výběrového řízení na správu a údržbu veřejného osvětlení ve
městě Rotava s účinností od 1.1.2017.
 s žádostí o prominutí penále za podmínky doplacení částky 34.147,58 Kč nejpozději do 31.10.2016
tak, aby byla z penále uhrazená částka rovnající se zákonným úrokům z prodlení.
ZM projednalo a bere na vědomí:
 zprávu o činnosti v rámci provozování vodního hospodářství v Rotavě včetně informace o dopadu
plánované novely zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) bez připomínek.
 na základě předložené důvodové zprávy informaci o výsledku jednání Okresního soudu v Sokolově
předloženým rozsudkem o určení neplatnosti smluv o provozování TH uzavřené mezi městem
Rotava a spol. BWB Sant, s.r.o.
 plnění rozpočtu města k 30.06.2016.
ZM projednalo a ruší:
 na základě předložené důvodové právy veřejnou zakázku na akci „Inženýrské sítě a komunikace
pro 5 RD, lokalita u školy – propoje plynových přípojek“.
Bc. Lucie Dupalová, KIC

